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Zpráva o činnosti sekce za rok 2010
V činnosti mineralogické sekce došlo v roce 2010 k několika změnám, které spočívaly v nástupu
nového předsedy, kterým byl zvolen RNDr. Jiří Čížek, a v novém pojetí nedělních mineralogických
besed. Na základě dotazníku, který byl rozdán na lednové besedě a jehož odpovědi byly
vyhodnoceny na dubnové besedě, se většina aktivních členů, kteří dotazník vyplnili, vyslovila pro
větší zapojení prezentační techniky na besedách, kde si členové sekce chtějí vyměňovat zkušenosti
ze sbírání minerálů a především s návštěvou konkrétních lokalit. Tyto prezentace a přednášky byly
nově doplněny promítáním fotografií nebo videí a většinou i ukázkami nerostů, o kterých se
hovořilo. Z prostředků SNM byl k těmto účelům zakoupen dataprojektor a velké projekční plátno.
Zejména kolegové Z. Běhal, I. Běťák, M. Glykner, R. Kolář, F. Slabý a J. Strnad přispěli svými
prezentacemi a přinesenými ukázkami k výraznému oživení nedělních besed. J. Čížek pak některé
besedy doplnil prezentací o vybraných minerálech (křemen, kalcit, granáty, rodochrozit). Celkem
bylo v roce 2010 uspořádáno 10 nedělních besed, na kterých byly podávány informace o novinkách
ze světa minerálů, o burzách a mineralogických akcích, pořádaných na našem území i v zahraničí, o
nově vydaných publikacích, včetně výměny zkušeností sběratelů se současným stavem našich
lokalit a možnostech nových nálezů. Součástí besed byly vedle určování donesených nerostů i
praktické návody pro zjišťování jejich vlastností, o kterých většinou informoval pan S. Němec.
Sekce se dále podílela na pořádání jarního a podzimního cyklu odborných přednášek, jejichž
obsahem byly převážně nové poznatky z výzkumu našich předních badatelů v oborech mineralogie,
geologie a paleontologie. Významnou akcí našeho člena pana M. Glyknera bylo uspořádání 6.
pražské Amatérské burzy nerostů ve spolupráci se Základní školou Brigádníků v Praze Strašnicích,
zaměřené na propagaci sběratelství minerálů v řadách mládeže a na přátelské setkání členů sekce.
Velice úspěšná byla i poznávací a sběrná exkurze v polovině května do lomů v okolí Horních Borů,
Mirošova a Rožné. Proběhla také dvě kola soutěže o nový nejhodnotnější mineralogický nález členů
sekce na našich i zahraničních lokalitách, ze kterých jsou všechny oceněné ukázky vystaveny po
dobu jednoho roku v sále mineralogických expozic v NM. Sekce tak pokračuje v úspěšné práci
započaté předchozím předsedou panem ing. K. J. Němcem, kterému patří veliký dík.
Významnou pozornost věnovala sekce i publikační činnosti svých členů v našich i
zahraničních publikacích s cílem propagovat nové poznatky z oboru. Řada článků byla uveřejněna
zejména v časopisech Minerál a Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení NM. Členové
sekce darovali do sbírkového fondu NM několik ukázek nerostů ze svých sběrů a plnili tak i
základní ideu, s níž SNM založila ve 20. letech 19. století Národní muzeum.
V roce 2011 je v plánu mineralogické sekce pořádání pravidelných nedělních určovacích
besed a odborných přednášek na mineralogická, petrologická a paleontologická témata, zajišťovaná
pracovníky mineralogicko-petrologického oddělení NM. V plánu je i uspořádání 7. ročníku
Amatérské burzy nerostů v lednu 2011, exkurze na mineralogické lokality, jarní a podzimní soutěž
o nejhodnotnější mineralogický nález a pokračování v šíření osvěty v oboru geologických věd.
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